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O que é Cultura na Universidade?
O que é cultura? Como deﬁnir em poucas palavras as
atividades e ações que possam garantir a permanência
de conteúdos simbólicos fundamentais para a vida em
sociedade? Como pensar a cultura na universidade de
uma forma mais geral, e em particular, na Unifesp? Como
pensar a presença das manifestações artísticas dentro da
diversidade da vida contemporânea? Quais as conexões
com o projeto politico-pedagógico que queremos? Como
uma política cultural pode contribuir para a criatividade e
densidade do projeto de excelência acadêmica que
buscamos? E mais que isto, como pensar uma política
cultural em universidade em expansão? Ajuda ou
atrapalha?
Estas perguntas, entre outras, têm rondado as
reuniões e as ações na PRAE. Temos tentado pensar de
forma pragmática, dentro dos limites da realidade da
Unifesp e de cada Campus. Pensamos que as politicas
culturais devem ser regidas pelo princípio da autonomia,
no pensamento e na ação, pelo respeito à diversidade e
pluralidade da cultura, e pela gestão democrática e
transparente.
A cultura tem a incontornável vocação para a
integração: todos se interessam, todos podem aproveitar.
É esta a nossa convicção, e a partir dela que estamos

desenhando nossas ações.
Atualmente acontecem na Universidade atividades
culturais com características muito diversas. Diante desta
realidade, escolhemos como primeira estratégia o
mapeamento dos projetos e ações culturais, e a
organização de rodas de conversa com o objetivo de
compartilhar experiências e favorecer o estabelecimento
de parcerias. Assim, no mês de setembro estamos
lançando a Rede Procultura Unifesp, em parceria com a
Pró-Reitoria de Extensão (Proex), que terá como objetivo
a formação de um cadastro único e a organização de
atividades de promoção cultural (exposições,
apresentações, encontros, festivais, e outras), com o
objetivo de reﬂetir sobre o lugar da cultura na
Universidade. Também estão previstos encontros com
gestores culturais e ações de capacitação para
elaboração de projetos. A organização seguirá os
seguintes eixos: Artes Visuais, Música, Cinema,
Fotograﬁa, Teatro e Dança, Poesia e Literatura, Arte de
Rua e Tradições Populares
Convidamos a todos os membros da comunidade
universitária a contribuir nesta construção! Para
colaborar ou cadastrar seu projeto acesse:
prae.unifesp.br/cultura-esporte-e-lazer.
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Depois de muito diálogo com as equipes da
PRAE e dos NAEs, decidimos promover, neste
semestre, junto às comunidades de cada
Campus, rodas de conversas sobre várias
temáticas relativas à vida universitária, iniciando
pelo tema da política de drogas. Em seguida
pretendemos abordar temáticas, como promoção
à saúde, educação e permanência, política
cultural, entre outras.
A ideia central é formar grupos de pessoas
interessadas e com experiências nestas diversas
áreas.
As rodas de conversa permitem que a
diversidade de opiniões contribua para as
interações entre pessoas com opiniões e
experiências diversas, e o fortalecimento da
criação de espaços de diálogos e valorização de
competências coletivas. Acreditamos que estas
conversas podem trazer ideias de novas práticas
para o cotidiano de cada um de nós.
Contamos com a colaboração de todos para o
incremento da vida na Universidade. Aceitamos
sugestões de temas!
Esta edição contempla também texto
reflexivo sobre papel da cultura na universidade e
sobre as ações de mapeamento e promoção de
atividades culturais nos diversos campi via
projeto Rede Procultura. Além disto, temos uma
reflexão sobre o papel do conselheiro e as
dinâmicas no nosso conselho (CAE). Estamos
também relatando as Audiências Públicas nos
campi de Guarulhos, Osasco e São José dos
Campos, e as importantes questões estruturais e
institucionais que foram debatidas. Por ultimo,
não podemos deixar de citar a realização do 5º
Workshop de Integração dos NAEs, encerrando
esta importante e produtiva etapa. Temos
igualmente o relato da Comissão de Espaços
Estudantis.

Autonomia dos Espaços Estudantis em
questão...
Por mais de nove meses (desde novembro de
2012) o tema “Autonomia dos Espaços Estudantis”
teve pauta garantida nas reuniões de uma Comissão
implementada em reunião do Conselho de Assuntos
Estudantis (CAE) especialmente para o seu estudo.
Durante este tempo, entre as tarefas
desempenhadas pela Comissão, foi convocada uma
reunião com todas as entidades estudantis (30 de
janeiro de 2013) e foi promovido um Fórum para
Estudo do tema (10 de junho de 2013), com uma
mesa de debates composta por palestrantes das
áreas de Psicologia, Geografia e Direito e outra
mesa de debates composta por representantes
estudantis de entidades de fora da UNIFESP. A
Comissão também realizou reuniões com o
Procurador da UNIFESP, além de diversas reuniões
internas. Os encontros regulares da Comissão
contaram frequentemente com a participação dos
representantes estudantis, independentemente de
participarem ou não formalmente da Comissão,
tendo algumas das reuniões sido realizadas no
Diretório Central dos Estudantes (DCE) da
UNIFESP.
Um dos fatos marcantes na condução dos
trabalhos foi a dificuldade de adesão e participação
estudantil na promoção dos debates promovidos e
na elaboração coletiva das propostas e do relatório
final. Segundo relatos de alguns membros, havia
muita expectativa na participação estudantil.
A tarefa foi árdua, pois o tema é bastante
genérico e a proposta era que se construísse um
estudo a respeito, ou seja, o enfoque não era,
necessariamente, a construção de propostas
pragmáticas - embora a comissão tenha esboçado
algumas em seu relatório final.
Dentre as propostas (que constam no
relatório apresentado pela comissão e que será
disponibilizado no site da PRAE em breve) a serem
apresentadas pela comissão no próximo CAE,
constam aspectos referentes aos espaços físicos,
sociais e relacionais, destacando a necessidade de
construção de uma cultura de trocas, diálogos e coresponsabilização entre estudantes e UNIFESP.

Equipe PRAE
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Fórum Repertorial para Estudo da Autonomia dos Espaços
Estudantis, realizado em 10/06/2013. Mesa de debates composta por
representantes de entidades estudantis de fora da UNIFESP.
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Notícias do Conselho de Assuntos Estudantis (CAE)
Na reunião de 26/08, os Conselheiros elaboraram
e aprovaram o adendo ao novo Código de Conduta
Estudantil. O documento agora segue para aprovação no
Consu. O novo Código segue o espírito educacional, com
teor propositivo e não punitivo, com a adoção de medidas
socioeducativas mais afeitas à natureza da universidade.

Comissão de Moradia reinicia os trabalhos
Em agosto, a nova Comissão de Moradia da
PRAE retomou os trabalhos desenvolvidos pela antiga
Comissão de Implantação de Residências Universitárias
(CIRU), com o objetivo de recaracterizar a demanda por
moradia estudantil, indispensável para se conhecer a
atual necessidade de moradia sob o contexto da Lei de
Cotas e de acordo com a previsão de crescimento dos
campi, refletir sobre as formas de gestão das futuras
residências estudantis, além de dar encaminhamento à
execução do termo de referência para o concurso que
definirá os projetos de moradias para os campi.
Como encaminhamento inicial, foi aprovada a
indicação de criação de uma Comissão de Moradia em
cada campus, caso não a tenha, com o objetivo de
discutir internamente com todos os segmentos e
colegiados competentes o Termo de Referência
desejado para sua respectiva moradia, a qual deverá ser
encabeçada pelo NAE e congregará de forma paritária
TAEs, docentes e discentes.
Outra proposta aprovada foi a criação de Grupos
de Trabalhos (GTs):
1 - Questões emergenciais, com o objetivo de
discutir questões urgentes ligadas ao aumento da
demanda e propor formas políticas que visem minimizar
a falta de moradia, em especial nos campi em situações
mais críticas; e
2 - Recaracterização da demanda, com o objetivo
de atualizar a prospecção de demanda por moradia e
refletir sobre o público que deverá ser atendido pela
política de moradia estudantil, os critérios de seleção e a
forma de gestão.
Enquanto os GTs analisam estas questões, a PróReitoria de Planejamento (ProPlan) continuará com o
processo de preparação do convênio com o IABsp para
lançar os concursos dos primeiros campi até o fim do ano,
em parceira com a Pró-Reitoria de Administração
(ProAdm) e a Procuradoria.

Parceria com a PROEX para políticas culturais
Durante o mês de agosto foram realizadas três
reuniões de trabalho entre a Coordenadoria de Cultura,
Esporte e Lazer da PRAE, Profª. Ana Hoffmann, e a
Coordenadoria de Políticas Culturais da PROEX, Profa.
Renata Gonçalves. Nestes encontros estabeleceu-se
parceria no projeto Rede Procultura Unifesp e
delinearam-se diretrizes para políticas culturais na
Universidade. Estamos no início do caminho para a
elaboração de projetos e propostas para a cultura, que
demanda a participação de todos os segmentos da
Universidade, além do estabelecimento de parcerias
dentro e fora da Unifesp. Entendemos que parcerias com
as lideranças locais e com os governos municipais, em
especial com as secretarias de cultura, serão de grande
valor. Neste sentido, a organização de fluxos de
informações e ações facilitadoras na elaboração de
projetos são prioridade.
GT para Cultura PRAE
Como anunciado no último CAE, estamos organizando o
Grupo de Trabalho para Cultura que objetiva agregar
experiências ao debate e ações para promover cultura na
Universidade. Temos que pensar essencialmente qual o
papel da cultura na Unifesp e como realizar os projetos
culturais de forma articulada com os projetos políticos
pedagógicos de cada curso. Caso tenha interesse em
participar, veja o link na página da Coordenadoria de
Cultura, Esporte e Lazer no site da PRAE:
http://prae.unifesp.br/cultura-esporte-e-lazer.
Rede Procultura Unifesp
A formação da Rede Procultura Unifesp tem
como objetivo mapear e promover as atividades culturais
da Unifesp no âmbito das ações da Coordenadoria de
Políticas Culturais da Pro-Reitoria de Extensão (PROEX
Unifesp) e da Coordenadoria de Cultura, Esporte e Lazer
da Pró-reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE Unifesp).
A REDE prevê atividades a serem desenvolvidas
entre setembro de 2013 e julho de 2014. Inicialmente
faremos o mapeamento dos projetos culturais para
posteriormente organizar rodas de conversas e ações
de promoção de atividades culturais (exposições,
apresentações, encontros, festivais, e outras).
Estão previstas atividades de capacitação com
encontros com gestores culturais, agentes de outras
universidades, de órgãos governamentais e de
instituições culturais.
Contamos com a participação de todos e
entendemos que a participação dos alunos é essencial.
Para cadastrar o seu projeto cultural acesse o link no site
da PRAE: http://prae.unifesp.br/cultura-esporte-e-lazer.

As audiências públicas e as demandas estudantis
No último mês, ocorreram audiências públicas da
equipe da Reitoria com a comunidade acadêmica de
Osasco, São José dos Campos e Guarulhos. Nessas
audiências, a maioria das questões relativas às
atividades estudantis foram sobre moradia e, no Campus
Guarulhos, os alunos também perguntaram sobre o
transporte para a sede provisória do Campus.
A Prae procurou responder a todas as questões
presencialmente.
Os NAEs em reformulação
No dia 14 de agosto foi realizada a última oficina
dos NAEs, encerrando a etapa de circulação dos saberes
entre os profissionais e de discussão sobre os conceitos
norteadores da assistência estudantil. Foram tratados
nestes encontros temas relativos à saúde coletiva e
preventiva, educação, cultura e trabalho em equipe multi
e interdisciplinar. As equipes agora passarão a definir
suas políticas e projetos, culminando da redação de um
Regimento.
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Notícias

Nossa Agenda

Novos profissionais integrando as equipes

Reuniões do CAE 2013
30/09, 21/10, 25/11 e 16/12

O Serviço de Saúde do Corpo Discente
(SSCD) conta com uma nova especialidade para
atender aos estudantes: trata-se da dermatologista,

Lançamento
Rede Procultura
Unifesp

Dra. Fabiola Rosa Picosse.
A equipe do NAE de São José dos Campos
conta agora também com uma psicóloga, Priscila
Marçal.

Transparência

16 a 18 de Setembro

Auxílio Permanência
Equipe

AGOSTO - 2013

NAE GUARULHOS
Coordenadora pró-tempore: Dra. Marineide de Oliveira Gomes
Pedagoga, Mestre e Doutora em Educação pela
Universidade de São Paulo (FE), com período de
co-tutela no Instituto de Estudos da
Criança/Universidade do Minho (Braga/Portugal).
Contato: neide.ogomes@gmail.com
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5335835681705245

Auxílio

Quantidade

Valor Total

Auxílio Alimentação

1058

R$ 218.325,00

Auxílio Creche

54

R$

Auxílio Moradia

734

R$ 280.496,00

Auxílio Transporte

473

R$

2319
1306

Total de Auxílios
Total de Alunos

6.240,00
72.000,00

R$ 581.456,00

Restaurante Universitário
Assistente Social: Andréia do Nascimento Santos

JANEIRO A AGOSTO - 2013
Campus

Formada em Serviço Social pela Universidade
Estadual Paulista - UNESP (2010). Especialização
em andamento em Serviço Social e Projetos Sociais
(2013).
Contato: servicosocial.naeguarulhos@gmail.com
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/2473365040777180
Enfermeira: Lucíola Demery Siqueira
Graduada em Enfermagem pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE). Especializada em
Enfermagem do Trabalho e mestranda pela
Universidade de São Paulo (USP) em Enfermagem
em Saúde Coletiva.
Contato: luciola.demery@unifesp.br
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/7527779540714524

Valores pagos

Baixada Santista

R$ 247.597,34

Diadema*

R$ 0,00

Guarulhos
Osasco
São José dos Campos
São Paulo

R$ 223.806,05
R$ 37.187,50
R$ 157.488,00
R$ 143.468,76

Total

R$ 809.547,65

*O campus Diadema ainda não possui os dados computados

Atendimentos SSCD
Atendimentos
Total Geral
Atendimentos Médicos
Atendimentos Odonto

Psicólogo: Adriano Kasiorowski de Araujo
Possui graduação em Psicologia pela Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul (2007) e mestrado
em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo
(2012).
Contato: adriano.araujo@unifesp.br
Currículo Lattes:
http://lattes.cnpq.br/5681111379995416

JUN
734
734
0

JUL
524
524
0

AGO
985
970
15

Auxílio Transporte para Consulta SSCD
AGOSTO - 2013
Campus

Estagiária : Rita de Cassia Carlos de Almeida

Cursando o 6°semestre de Serviço Social na Universidade
Guarulhos (UNG).
Contato:estagiarianae@gmail.com
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Quantidade

Valor Total

Baixada Santista

9

R$ 450,00

Guarulhos

10

R$ 150,00

Total

R$ 600,00

